Stadgar för Stiftelsen Uppsala Hushållsskolas Fond
Konsoliderad version efter beslut av Kammarkollegiet
2018-05-18.

§1
Stiftelsens benämning är Stiftelsen Uppsala Hushållsskolas fond.
§2
Stiftelsens ändamål är att, efter övertagande av Föreningen Uppsala Hushållsskolas u.p.a.
tillgångar, främja och stödja undervisning, vidareutbildning och vetenskaplig forskning i
hemkunskap och näraliggande områden.
§3
Stiftelsens verksamhet utövas genom utdelande av stipendier, som kan främja stiftelsens
ändamål, genom bidrag eller anslag till anstalter i Uppsala län med sådan uppgift, eller på
annat sätt, som ur allmän och social synpunkt kan anses gagneligt för stiftelsens ändamål.
Stipendier kunna utdelas till envar i Uppsala län bosatt person, som genom studier eller
annorledes visat intresse inom det område, som omfattas av stiftelsens ändamål. Stipendier,
bidrag eller anslag kunna lämnas för en gång eller för flera, dock icke för längre tid än tre år
framåt. Skulle stipendiat, som tillerkänts stipendium för mer än ett tillfälle, visa sig icke
motsvara fordringarna för stipendiets erhållande, kan det återkallas för återstående tillfällen.
§4
Stiftelsen skall ha sitt säte i Uppsala.
§5
Stiftelsens angelägenheter handhavas av en styrelse.
§ 6 Upphävs av Kammarkollegiet enligt beslut 2018-05-18

§7
Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter jämte högst tre suppleanter för
dem.
Ledamot och suppleant väljs årligen av styrelsen.
Skulle ledamot eller suppleant avgå̊ under mandattiden skall, om så visar sig erforderligt,
ersättare väljas av styrelsen.
§8
För granskning av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper utses årligen av styrelsen
en revisor och en suppleant för denna.
§ 9 Upphävs av Kammarkollegiet enligt beslut 2018-05-18
§ 10
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom sig
kassaförvaltare och sekreterare. Befattningarna kunna, om så finnes lämpligt, förenas.
Styrelsen handhar förvaltningen av stiftelsens ekonomiska och andra angelägenheter och äger
att besluta i frågor. Styrelsen äger att i alla mål och ärenden tala och svara för stiftelsen.
För giltigheten av styrelsens beslut fordras att minst hälften av dess ledamöter äro närvarande
och att minst tre äro om beslutet ense. Vid lika röstetal gäller den mening, ordförande
biträder.
§ 11
Stiftelsens räkenskaper skola avslutas per kalenderår och föreligga färdiga för
granskning före den 1 mars påföljande år.
§ 12
Kassaförvaltaren äger att uppbära och redovisa alla till stiftelsen inflytande medel samt åligger
att föra ordentliga räkenskaper.
Influtna medel skola, i den mån de icke erfordras för löpande utgifter göras räntebärande
genom lämpliga placeringar, som av styrelsen bestämmas.
Stiftelsens värdehandlingar skola förvaras i banks notariatavdelning eller efter styrelsens
bestämmande i bankfack under lås, till vilka kassaförvaltaren och en av styrelsens ledamöter
har var sin nyckel.
Influtna medel skola, i den mån de icke erfordras för löpande utgifter, göras räntebärande
genom lämpliga placeringar, som av styrelsen bestämmas.

Stiftelsens värdehandlingar skola förvaras i banks notarieavdelning eller efter styrelsens
bestämmande i bankfack under lås, till vilka kassaförvaltaren och en av styrelsens ledamöter
har var sin nyckel.
§ 13
Överskott, som för varje år uppkommer å stiftelsens förvaltning, skall användas för
tillgodoseende av stiftelsens ändamål, i den mån det icke anses böra läggas till stiftelsens
kapital.
§ 14
Skulle stiftelsen i laga ordning upplösas, skall dess efter betalning av all gäld återstående
behållning användas till något med stiftelsens verksamhet besläktat ändamål.
§ 15 Upphävs av Kammarkollegiet enligt beslut 2018-05-18
_________________________
Den ursprungliga stadgan antogs vid konstituerande sammanträde i stiftelsens styrelse den 9
januari 1963.
I denna konsoliderade versionen av stadga framgår beslut om ändringar fastställda av
Kammarkollegiet den 18 maj 2018.

